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Az informatika 

visszafordíthatatlanul 

mindennapjaink részévé 

vált 



Ha nem tudod merre mész, oda bármelyik úton eljuthatsz 

(Lewis Carroll: Alice Csodaországban). 



 

 

 

•Milyen esetekben lenne célszerű/elkerülhetetlen az elektronikus 

módszerek használata? 

•Milyen informatikai eszközökkel lehet elvégezni,  

•Melyik informatikai eszköz pontosan mire alkalmas, melyik jó 

tényleg nekem? 

•Mikor érdemes, mikor kell feltétlenül bevonnom külső szakértőt a 

feladatok elvégzéséhez? 

•Mennyibe fog nekem végső soron az IT használata kerülni, 

hogyan fog az megtérülni (ROI)? 

•Kihez fordulhatnék szakmai segítségért, hol találhatok releváns, 

biztosan jó minőségű képzéseket (lehetőleg magyar nyelven)? 

  

ROI – beruházás megtérülés az IT-ban 



 

 

• Ha megvásároltunk egy szoftvert, akkor azt 

ismerjük meg minél teljeskörűbben! 

 

• Csak akkor vásároljunk másikat, ha az 

előző biztosan nem alkalmas a feladat 

elvégzésére!  

ROI – beruházás megtérülés az IT-ban 



 

 

 

   

Riportkészítés folyamatábrája 

Adatok 
megszerzése 

Adatfeldolgozás Prezentáció 



 

 

 

   

Riportkészítés folyamatábrája 

Adatok megszerzése 

(E)xtract (T)ransform (L)oad 

Adatok 
megszerzése 

Adatfeldolgozás Prezentáció 



 

 

 

   

Riportkészítés folyamatábrája 

Adatfeldolgozás 

Gyorselemzés 
Adatelemző 
szoftverek 

Dokumentálás 

Adatok 
megszerzése 

Adatfeldolgozás Prezentáció 



 

 

• Szinte mindenkinek van és a professzionális lehetőségeket 

szinte alig használjuk ki! 

MsExcel a svájcibicska 



Melyik MsExcel verziót válasszam?   



 

 

"Think about a world without Excel. That's just impossible 

for me,„     

  (Microsoft CEO - Satya Nadella, 2016. június)  



 

 

Első verzió 

  1985 -  

Excel története 1. 

Ismertebb verziók 

  Excel 5.0 

  Excel 2000 

  Excel 2003 



 

 

Menüszalagok megjelenése 

  Excel 2007 

Excel története 2. 

Ugrásszerű fejlődés 

  Excel 2010 

  Excel 2013 

  Excel 2016 (aktuális verzió) 



Office Professional/ProPlus 

(O365) 

 

 Verziók felhasználói szemmel 

és 

Minden más verzió 



Pivot tábla kimutatást 

készítünk 



Pivot (statisztikai) gondolkodás   



 

 Statisztika – statisztikai tábla 

Egyszerű tábla 

Csoportosító tábla 

Kombinációs vagy 
kontingencia tábla 



 

 Statisztika – statisztikai tábla részei 

FEJROVATOK

ÖSSZEGROVATOK

OLDAL 

ROVATOK



 

 Statisztika – statisztikai tábla (csoportosító) 

FEJROVATOK

ÖSSZEGROVATOK

OLDAL 

ROVATOK

Összegzés 1.



 

 Statisztika – statisztikai tábla (kombinációs) 

Összegzés 2.

FEJROVATOK

ÖSSZEGROVATOK

OLDAL 

ROVATOK

Összegzés 1.



 

 Pivot táblát hozunk létre    o 

1. Beszúrás – Kimutatás 

2. Az Excel program maga kijelöli a kimutatás terjedelmét 

(minden oszlopnak legyen neve)  

 

 



 

 Pivot táblát hozunk létre    oo 

 

 



 

 Pivot táblát hozunk létre   ooo 

 

 



 

 Pivot táblát hozunk létre   video_1 

   

 

 



Pivot kimutatások egyszerű szűrése   



Ez egy kiváló képernyős szűrési lehetőség a gyors elemzésekhez, ha 

már van Pivot táblánk. 

 

1. Belekattintunk valahova a Pivot táblába 

2. Kimutatáseszközök – Elemzés – Szeletelő beszúrása  

 

 Szeletelő alkalmazása   o 



 

 Szeletelő alkalmazása   oo 



Ez egy másik képernyős szűrési lehetőség a gyors elemzésekhez, ha már 

van Pivot táblánk. 

 

1. Belekattintunk valahova a Pivot táblába 

2. Kimutatáseszközök – Elemzés – Idősor beszúrása  

 

 

 Idősor alkalmazása   o 



 

 Idősor alkalmazása   oo 



 

 Trendvonal és előrejelzés 



 

 Pivot kimutatások egyszerű szűrése   video_2   



Adatok megszerzése, tisztítása (ETL)   



 

 Hogyan lássuk az Excelt? 

Fájl import 

Adatbázis 
kapcsolat 

Kézi  

Direkt import PowerQuery 

Sima táblázat Pivot tábla 

Hagyományos + 

kimutatáseszközök 

Hagyományos 

elemzési eszközök 



 

 Lehetséges adatforrások 



 

 Lehetséges adatforrások 



 

 Power Query adatbetöltő alkalmazás 

Amikor az Új lekérdezést… választjuk, mindig a Power 

Query indítását választjuk! 



Ebben a példában egy .csv fájl töltünk be, több, mint 3 millió rekorddal. A 

korábban ismert, hagyományos módon csak nagyságrendileg 1millió sor 

olvasható be, ezzel a megoldással bármennyi elemezhető.  

 

 Korlátlan mennyiségű adat betöltése  o 



 

 Korlátlan mennyiségű adat betöltése   oo 



 

 Korlátlan mennyiségű adat betöltése ooo 



 

 Korlátlan mennyiségű adat betöltése oooo 



 

 Korlátlan mennyiségű adat betöltése ooooo 



 

 Korlátlan mennyiségű adat betöltése oooooo 

És innentől mindent úgy kell csinálni, 

mint, ahogy már korábban 

bemutattuk… 



 

 Korlátlan mennyiségű adat betöltése video_3 



Az informatikai világ egyre inkább a felhő (cloud) felé fordul. A Microsoft az 

MsAzure szolgáltatás keretében nyújt tárhely-, illetve szerverszolgáltatást. 

 

 

Az Excel tud ennek a szolgáltatásnak a keretében igénybe vett szerverekből is 

adatot közvetlenül kinyerni, amelyet így azonnal tovább lehet feldolgozni. 

Online adatkapcsolatok - MsAzure 

Van egy teszt adatbázisuk is, amin ki lehet próbálni a technológiát. 

 

 

 



 

 Kapcsolat MsAzure adatbázissal      video _4 



A látványt és az 

együttműködést 

helyezzük a középpontba 

(BI) 



PIVOT táblák sokszorozása 



 

 Egyszerű többszörözés 



 

 Fényképezőgép eszköztár   video – 6. 



Dashboard-ot készítünk  



 

 Dashboard minta     

     



PowerBI   



 

 Power BI és Excel      

Két alapvető feltétele van: 

 

• Office365 jogosultság 

• Táblázatként formázott adatsor 



 

 Interaktív prezentáció Excelből    o  



 

 Interaktív prezentáció Excelből    oo 



 

 Interaktív prezentáció Excelből    ooo 



http://www.businessinsider.com/satya-nadella-excel-is-

microsofts-best-consumer-product-2016-6 

 

https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/analyzing-

and-visualizing-data-with-excel-

11157?l=lTD9nIXPB_3305095270 

 

http://www.ft.com/cms/s/2/50bb4830-6a4c-11e6-ae5b-

a7cc5dd5a28c.html 

 

Felienne Hermans – Assistant Professor Delft University of 

Technology  
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Köszönöm a  

            figyelmet! 

office@auditport.hu 


